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Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο
Πάθος με τον ήχο
Ακούστε μουσική από iPhone/iPod, CD ή USB με το ηχοσύστημα αυτοκινήτου Philips.
Ακούστε πανίσχυρα μπάσα με το MAX Sound και επιλέξτε το φωτισμό που
προτιμάτε με την οθόνη LCD πολλαπλών χρωμάτων.
Απολαύστε εξαίρετο ήχο
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
• Παραμετρικός ισοσταθμιστής 3 ζωνών με 8 προεπιλογές
• Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
• 4 ενσωματωμένοι ενισχυτές 50W, για εξαιρετική ποιότητα ήχου
Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας
• Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης, με 32K αποχρώσεις φωτισμού
• Σβήσιμο οθόνης και αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία
Εύκολη χρήση
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
• Αναπαραγωγή μουσικής από CD και MP3 Link
• Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση
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Χαρακτηριστικά
Music Zone

η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή
στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε
φορά.
USB Direct για μουσική MP3/WMA

πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών,
περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και
πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν
την απλή διαδικασία, μπορείτε να
περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη
μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η
προσοχή σας από το τιμόνι.
Ήχος MAX

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music
Zone της Philips, ο οδηγός και οι
συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη
μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο,
ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι
χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες
ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες
και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν
την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο.
Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει
τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και
"Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του
ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του
ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική
αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή.
Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες
στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους
σας.
Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB

Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση
μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες
μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για
σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε
πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ,
καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε
τραγούδια και φακέλους, που είναι και το
σύνηθες περιεχόμενο των συσκευών USB/
SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί
φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε
αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις:

MusicZone

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση
ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων,
μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και
δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία
ακρόασης με το απλό πάτημα ενός
κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό
κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες
ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει
άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση
στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον
αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο
το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση
ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη
σε οποιαδήποτε μουσική.
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: Έλεγχος ταυτότητας, iPod
classic, iPod nano, iPod touch

Συμβατότητα με iPhone

• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Οθόνη

• Τύπος: Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης (11
χαρακτήρες)
• Φωτισμός πλήκτρων: Λευκό
• Φωτισμός υποδοχής δίσκου: Επιλογή ανάμεσα
σε 32.000 χρώματα

Μέσα αναπαραγωγής

• Δίσκος: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMACD, WMA
• USB flash drive
• Σύνδεση MP3: για αναπαραγωγή μουσικής από
φορητή συσκευή MP3
• Μουσική από iPod/iPhone

Αναπαραγωγή ήχου

• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού,
καλλιτέχνης, άλμπουμ
• Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός
ρυθμός bit
• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση,
Προηγούμενο/Επόμενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Τυχαία
αναπ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

• Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και

αποθήκευση
• Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12
(AM)
• RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος,
Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός
συχνοτήτων

Ήχος

• Ισοσταθμιστ: 3 ζώνες
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ,
Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο
από το χρήστη
• Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost,
Music Zone
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
• Ισχύς (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 10%
T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

• Έξοδος προενίσχυσης: 1 ζεύγος RCA (Α/Δ)
• Έξοδος προενίσχυσης υπογούφερ: με έλεγχο
απολαβής
• Σίγαση ήχου από τη συσκευή
• Είσοδος τηλεχειριστηρίου στη συσκευή

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία
• Εμπρόσθιο τμήμα: Αποσπώμενη
• Σβήσιμο οθόνης: Σε 10 ή 20 δευτερόλεπτα

Αξεσουάρ

• Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
188 x 58 x 190 μμ
• Πλαίσιο: 1 Din
•
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